
Til Vantinge el. 

Vi vil gerne sige mange tak for jeres støtte til arrangementet ”Sidder du alene juleaften” 

Lige netop jeres støtte gjorde at vi kunne forkæle alle med gode drikkevarer – dette gjorde at aftenen blev 

ekstra god for dem der var med og alle havde bare en rigtig god aften. 

Hilsen Karen – Christina og Thomas. 

 

        

     Julearrangementet i Korinth Kulturhus d. 24 december. 

Den 24, december var jeg med til at holde juleaften i Korinth Kulturhus, sammen med 18 andre. 

Dette var en helt igennem fantastisk dag, set med mine øjne. For sikke en glæde der var at se alles øjne, og 

det syntes jeg var rigtigt hjerte varmende. 

Dagen startede omkring kl. 15, hvor de første gæster ankom til kulturhuset, til kaffe og kage. Der blev hilst 

på hinanden, mens der i spænding blev ventet på at klokken slog 16:00. Hvor vi viste Disneys Juleshow, 

Alle der var kommet på det tidspunkt, så juleshowet med masser af smil og grin (så ved man da at det bliver 

en god juleaften). 

Efterfølgende blev lærredet trukket til side og frem på scenen dukkede et flot pyntet juletræ op med slik i 

julehjerterne osv. 

Efter dette satte folk sig til bords, hvor Karens Køkken, havde lavet en fantastisk julemiddag bestående af 

and og flæskesteg med tilbehør efterfulgt af Risalamande med 10 mandler i, nogen var mere heldige end 

andre, da de fandt 3 af dem i deres første portion. 

Efterfølgende gik alle på scenen (ja alle 19) og så blev der ellers gået rundt om juletræet, mens der blev 

sunget en masse hyggelige julesange. Da vi var færdige med dette, gik alle ned fra scenen og så blev der 

ellers pakkespil til den store guldmedalje, der blev stjålet pakker frem og tilbage, og som altid var nogen 

mere heldige til at slå 1’er og 6’er end andre. Da det var slut, sad folk og snakkede og alle hyggede sig med 

hinanden. Jeg tror da de sidste sagde tak for i dag, var omkring kl. 24:00. 

Jeg har haft en helt igennem fantastisk juleaften og det håber jeg også alle i andre i byen har haft. 

Til sidst vil jeg gerne takke alle sponsorerne – det har været meget overvældende for os som har stået for 

arrangementet og så sandelig betydet at dagen blev ekstra god og fyldt med forkælelser. 

Til sidst tak til alle de frivillige på dagen, som så sandelig også fortjener et stort skulderklap.  

Med venlig hilsen Thomas Christensen 


